
  

Nr. înregistrare: 370/22.10.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Achiziții Proiect Agent Economic 8800/2019 – Fac. CMMI”

1. Informații generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța

Telefon: 0232-701454
Email: cezar.herta@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor 
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 29.10.2020, ora 12:00 și vor 
avea denumirea și codul CPV indicate la punctul 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe 
site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora oferta pentru unul sau mai multe loturi, pentru toate produsele din lot. Nu 
vor fi luate in considerare ofertele din care lipsesc produse solicitate in lot.
Pretul fiecarui lot va fi suma preturilor tuturor produselor din lot.

 Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice 
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.
Prețul va include și transportul la destinația de livrare:

Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1

  
1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ;

Servicii ☐;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII



2.2 Denumire contract: „Achiziții Proiect CNFIS-FDI-2020-0465 – Fac. CI”

2.3 Descrierea contractului:

LOT1
Denumire lot: “Achiziții Proiect Agent Economic 8800/2019 – Fac. CMMI”
CPV: 30213100-6, UM: lot, Cantitate: 1
Descriere lot:

Nr. 
Crt.

Produs/Specificații tehnice minimale UM
Canti-
tate

1. Computer portabil 
Procesor Intel® Core™ i7-10875H (16M Cache, up to 5.10 GHz), 
Memorie 32GB DDR4,

Stocare 1TB SSD,
Placa Video dedicată 8gb - GeForce RTX 2070 SUPER 8GB, 
OEM Microsoft Windows 10 Home 64 bit English, Black
Produs de referință: Laptop ASUS 15.6”, ROG Strix SCAR 15 G532LWS, FHD 240HZ
Procesor Intel® Core™ i7-10875H (16M Cache, up to 5.10 GHz), 32GB DDR4, 1TB
SSD, GeForce RTX 2070 SUPER 8GB, OEM Microsoft Windows 10 Home 64 bit
English, Black

buc 1

Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu 
produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”).

2.4 Termen de livrare: 30 zile

2.5 Sursa de finanțare: Proiect CNFIS-FDI-2020-0465

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă 

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Plata prețului contractului 
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la 
recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se 
actualizează.

7.  Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii 
contractului.

Întocmit,
Administrator șef facultate,

Ing. Cezar Herța


